"پەخشانە شیعر"

"پەشیمانبوونەوەی نوح"*
'شێرزاد حەسەن'
چ فریادڕەسێکی مایەپووچ و چ پێغەمبەرێکی دۆڕاو بووم من
نەدەبوو هەڵۆ و شەهێن و باز و کۆتر هەڵفڕێنم ڕووەو ئاسمان
کۆتر دوای کۆتر ..دەبوو لەو گەرداوەدا وێڵ بن و بخنکن
نەدەبوو کۆترێک ،چڵە زەیتوونێک بە دەنووکەوە
مژدەبەخشی سەرفرازی بۆم بێتەوە
دەبوو لە شەوی یەکەمی «تۆفان»ەکە
خۆم و هەرهەموو ژنان و پیاوانی کەلەکەوێت
هەم مەل و گیاندارەکانی دیکە ژێر شەپۆلەکان بکەوتینایە
دەبوو کۆتری مژدەبەخشیش وەک قەلەڕەشەکان لە ژێر باران
لە نێو گێژەنی شەپۆلەکان بخنکانایە

نەدەبوو زەریا شێتەکان بێ گێژەلووکە بن و هێور ببنەوە
نەدەبوو کانی ناو تەندوورەکان چکیان بکردایە
کە کڵپە و بڵێسەی ئاگرئاسا
ئاو لە سەدەها تەندوورەوە فوارەی دەکرد
چ هار و شێتانە کچان و ژنانی خەواڵووی سەر ئاو دەخست
چ شیرین و هەم ترسناک پەلەقاژەی مەرگ باسکەمەلەی پێدەکردن
چ کەشتییەوانێکی بێ داهاتووم من
چ ناخودایەکی بێ ئێستا و ڕابردوو!
یادەوەریی تاڵ و سوێری من چەند لەم زەریایەی بەردەمم دەچێت
چ حیکمەتێک بوو کە ئەو هەموو ئاسک و پڵنگانەم
بردەوە ناو دارستانەکان و جەنگەڵەکان
ئەو هەموو گورگ و کەمتیار و مەڕ و کاوڕ و بەرخانە
ئەو هەموو هەڵۆ و واشە و پۆڕ و پاساری و قەلەباچکانە
ئەو هەموو پیاوە دڵڕەەقانەی کە دڵیان خڕکە بەردن و
کاسەی سەریان گڵۆڵەی بەن
ئەو پیاوە خواپێداوانەی لە ڕقی گاوان و شوانەکان
خۆیان هاویشتە ئامێزی «تۆفان» و...
من و کەشتییەکەمیان بە نەفرەت کرد
وای لە خۆم ڕەنج-بەخەسارێ
کوان ئەو باخانەی سەدەها نەمامم تێدا چاندن
سەدەها درەخت بۆ تەختەبەندی کەشتییەکەم
شەکەت و وڕ و کاسم ...سەرپەنجەکانم زامارن و نینۆکەکانم هەڵوەرین
ئەوەندەی بزمار بکوتم لە تەختەبەندی کەشتییەکەم
کەچی خزم و خوێش مەزاقم پێدەکەن:
"گەر تۆ پێغەمبەری ...ئەم بزمار داکوتینە لە پای چی؟
نزایەک و خودا لە ئاسمانەوە گەمییەکت بۆ دەنێرێ"
سەروەختی شەو خەوتنانیش کە پڕزەم لێ دەبڕا و
خەوەنۆچکە غافڵگیری دەکردم
وەک داهۆڵێکی بە ئاستەم جێگیر و داچەقیو هەالهەال
بە «با»یەکی تیژڕەو وەال داهاتم و دەکەوتم
کەشتییەکەم دەبوو بە ئاودەستی قەوم و قیلە

***
وای لە خۆم خانەخراپ و تەنیا و بێکەسێ
چ جوانی و حیکمەتێک لەوەدا هەبوو
کە ئەو هەموو کچ و ژنە ناسک و شووشەییانەم
خستەوە ناو ئامێزی پیاوانی شاخدار و بە کەڵبە و ددان...
دار بە دەست و ..چنگ پڕ لە بەرد
چ ناشیرینە ئاسمان کە پڕ بووە لە شاپەڕ و گەندەپەڕ و خوێنی
هەڵۆ و باز و کەو و کۆترەکان!
دەبوو ژێر «تۆفان» بکەون هەرهەموو عفریت و جانەوەرەکان
چ جوانییەک وا لە ناو دەریای پڕ لە گێژەندا
ئەو هەموو نەهەنگ و قرش و ماسی و زیباترین زەری ناو زەریاوە؟!
مایەپووچ خۆم کە باوەشم پڕە لە هێلکەشەیتانۆکە و
هەردوو لەپیشم پڕ گوێچکەماسی و سەروپرچیشم پڕ لە قەوزە
چاوانیشم کوێر بە خوێ و لمی کەنارەکان
ئەرێ کوا حیکمەتی ئاوەدانکردنەوەی زەوی نغرۆ و
ملیۆنەها ئەستێرەی خنکاو لە ژێر الفاودا؟
وای لە منی پیر و پەککەوتە و ئاخیرشەڕ خۆم
تا ماوم بە سەر ئەم کەشتییە لە خۆم شەقوشڕترەوە رادەمێنم
ڕووەو باخەکانی قەرەبرووت و خاکی سووتماک دەڕوانم
ڕووەو سەرزەمینێک کە بیلبتون ئاوی الفاوی خواردۆتەوە
چاوتروکانێک وشک بۆوە و کەچی بارانی فرمێسکی مەردمگەل
هەمدیس تەڕی کردەوە!
بریسکە بریسکی شمشێرەکان بە شەوارەم دەخەن و
هاوار و ناڵەی بڵند و دڵەکوتێ و خۆ بەیەکدادانی جەنگاوەران
دەیری و کەڕ و شێتی کردووم
فوارەی خوێن و فڕینی کاسەسەرەکان بە کاڵوەی ئاسنینەوە دەبینم
منداڵەکان وان بە سەر نووکی ڕم و نێزەکانەوە
سمکۆاڵن و حیلەی برینداری ئەسپە چوارپەل شکاوەکان
قیژەی نەبڕاوەی ژن و زریکەی زارۆڵە زارەترەکبووەکان
کڵپە و بڵێسەی خەرمانی گوڵ و کوژانەوەی مانگ
دوای ڕەوینەوەی تەمی پاش باران و

مردنی هاژە هاژەی پاش دامرکانەوەی تۆفان
من گوێم لە قرچەقرچی سووتانی دارستانەکانە
ئاسمانی پڕ دووکەڵ و خنکانی ئەستێرەکان دەبینم
دوای نیشتنەوەی زەریا و خەوتنی شەپۆلەکان من الشەگەلی
سەر ئاوکەوتووی هەزارەها منداڵ و مەل و ماسی دەبینم
هەزاران بێشکە و سەوڵی شکاو و سەرئاوکەوتوو
لە نێو کەشتی کونتێبوودا ..چ زوو بە تەنیا جێیانهێشتم!
وەک کامەی گۆچان بە سەر خۆمدا چەماومەتەوە
خەمی گران لە پەلوپۆی خستووم و نەیهێشتووم!
پیرە کەشتیی هەمیشە بە سەماکەوتووم ..سەمای مەرگ
وەک النکەیەکی شەق و شڕ بە دەست زەریای شێت و غەمگینەوە،
شەپۆلەکانی دەبن بە دەسترازەی النکی مەرگەمووش و
هەرگیز لە ڕاژەندنم ناسرەوێ
دڵی بێئۆقرەشم منداڵێکی بەگرۆزە و زێدە منجڕ
وڕک دەگرێ و هەر ناخەوێ
ئاە ..من چ منداڵێکی پاکزاد بووم..
بۆچی زووتر لە وادەی خۆی وا خێرا گەورە بووم؟
پاک ..وەک ئەسرین و رۆندکی لە چاواندا درەوشاوە
من ناڵە و داد و فیغانێکم ،نەبڕاوە
چ منداڵێکی موعجیزە بووم کە پیرێک لە ڕۆحمدایە
ئەمن چی لە سااڵنی تەمەنی درێژی چەندین سەدە بکەم
کە عاقیبەت نغرۆبوونی خۆم و تەخت و تاراج و ئەم ئەستێرەیە ببینم
چ زەریایەکم کە سەدەها کەشتی و گەمی و بەلەم وا لە ناو دڵی
بەربەرین و بێبنی مندا ،بە سەرنشینەکانەوە وا خنکاون
نە ماڵێک لە کەنارە دوورەکان شک دەبەم و...
نە کەپرێک لە دارستان و نە ئەشکەوتێک دەنێو شاخان
چ نەفرینێکی ئەبەدییە شەو و ڕۆژانی من...
چ ڕسوابوون و بەباچوونێکە ڕەنجی بێهوودەی من؟
چ بێڕەنگە و چ لێڵە چون ئاوی ئەم زەریایە؛ رۆحی پەژموردەی من
لەتەک یادەوەریی پڕ لە خەم و کەسەر و برینی من
من کێ بدوێنم کە ترس و سامی «تۆفان» لە گۆی خستووم
ژێیەکانی دەنگم پچڕان ئەوەندەی هاوار بکەم:

"کوڕەکەی خۆم ...لە کەلی شەیتان وەرە خوارەوە و...
تا زووە لەتەکمدا سوار بە!"
چ باوکێکی دۆڕاوم ...جەرگسووتاو و ئازیزمردە..
بە بەر چاومەوە گێژەنێک لووشیدا :کوڕیژگەی یاخی و بەلەسەم
ئافەرۆز خۆم ..شاگەشکە بە وشکانی ،جێیان هێشتم
بەسەر شاخێکەوەم ڕێ دەرنابەم...
وەک تەگەیەکی کوێر لەنێو بەردەاڵنی هەڵەمووتێکدا عاسێ ماوم
داڕماوتر لە گاشەبەردێکی داخزاو بە قەدپاڵێکەوە
سەرمابردووتر لە چۆلەکەیەکی کوێر بە دەم بارێزەوە...
چ حیکمەتێکی تێدا بوو 'کەشتی' فریادڕەسی من
گەمارۆدراو بەو هەموو شکست و هەرەس و زریانەوە
کە چون الشەی سەدەها خنکاوی فڕێدایە سەر کەناری دڵم؟
لەگەڵ کێدا دابەشی بکەم ئەمن
وێرانەی ناو ڕۆحی پیر و کەمخوێن و ..خەوزڕانم؟
نشوستی خەونەکانم لەتەک ئینسان کە بوو بە دڕندەی جەنگەڵ؟
چ مانایەکی هەبوو نزا و پاڕانەوەکانی من
کە شارەکان ئاوەدان و ڕۆحەکانیش کاولەئاش بن؟
بە بەر چاومەوە هێرشی بیابانەکان دەبینم کە لمەکەی کوالفەیە بۆ قووتدانم
کە چۆن یەکەیەکە شاخە سەرکەشەکان بەدەم تۆقینەوە ژێر لم دەکەون
گەردەلوولیش دەبێت بە پەرژین و تەیمانی دەوری باخەکان!
شەوانەش ئەستێرەکان وەک چرا بێهەناسەکان دەکوژێنەوە و...
بە سەر سەری مندا دادەڕژێن و لەم زەریا تاریکەدا دەخنکێن!
***
چ پەیامێکی پیر و ..چ فەرموودەیەکی مردووم
نەدەبوو تا قیامەت ،ئاسمان خۆش بکاتەوە
ئەی خاکی نغرۆ بە ئاگر و خوێن و فرمێسک
نەدەبوو الفاو هەڵمژیت و خوێن بڕشێیتەوە
دەبوو کۆترە مژدەبەخشەکانیش وەک قەلەڕەشەکان
لە نێو شەپۆلە شێتەکاندا بخنکێن و هەرگیز نەگەڕێنەوە
چ جوانی و خێرێکی هەبوو مژدەی

گەیشتن بە وشکانی وکشانەوەی ئاو
چ حیکمەتێکە کە زەریاکان پڕ بوونەوە لە فرمێسک و خوێنی
ملیۆنەها ئینسان؟
خۆم داوەتە بەر خۆر و هەڵتروشکاوم
بیرەوەریم دۆزەخێکە و ڕابردووشم هەر تۆفان
هاژەی گەرداو و زریکەی زریان لە ڕۆحمدایە و...
مەرگی دۆستان لە چاوانمدا
بە خەمی دۆڕانی هەر هەموو تەمەن بەدەم نەفرینی ئاسمانەوە
بە دەست و پەنجەیەکی لەرزۆکەوە سیغارێک دەپێچمەوە
ئەو دەستانەی ساڵەها بزماریان دەکوتا
کەچی نە قەننەکەم بۆ دەگیرێ و
کیسەی تووتنەکەشم لێ دەکەوێت و بە گۆڕێ وەردەبێت
کاڵوەکەشم «با» دەیبات و بیژمۆتەکانم« :سام» و «حام»یش
لێرە نین تاوەکو بۆمی بێننەوە
چاوانم کز و ...لەم تاریکییەدا پەل دەکوتم
نە «کەنعان» و نە «باکوس» هیچیان لێرە نین
تا گۆچانەکەم بۆ بدۆزنەوە
"عیزرائیل"یش وا لە ژێر ئەم داربەڕووە
سەرەتاتکێم لەگەڵدا دەکاتن
+ها خێرە ...بەم درەنگوەختە ...هۆ ئەرژەنگی خودا؟
چما چ وادەی رۆح کێشانە و کوا ..خۆ قیامەت ڕانەبووە؟
-

تۆفان تەواو ...چاوەڕێی چیت هۆ پیرەمێردی تەنیا؟
سەرلەنوێ خۆت کۆ بکەرەوە و تەیار و ئامادە
سەفەرێکی دیکەت لە پێشە،
ئەم جارەیان لە هەتاوەوە ڕووەو سێبەر...

+تاوێک و مۆڵەتم بدە تا وەک کەچە جلێکی تەڕ وشک ببمەوە
هێشتا زووە ...سەرماوسۆڵەی تۆفان وا لە نێو ئێسقانەکانمدا
هاژە و هوروژمی شەپۆلە شێتەکانیش وا لە نێو خوێنمدا
چاوەکانم لە خوێ و سەرەمێکوتە پاک نەکردۆتەوە.
سەر و قژم لە قەوزە و گووبۆق بارە و دەمیشم پر لە قوڕباقە
من هێشتا وام لە چاوەڕوانیدا

لە خەمی دوا کۆتردام کە بە چڵە زەیتوونێکەوە بۆم بێتەوە
هێشتا زووە ..دەرفەتێک دەخوازم بەر لە مانگ هەڵهاتن
هێشتا زووە ...زووترە لەوەی کە بەر لە خۆرئاوابوون..
منی نامراد لە خۆم و لە هەمووان ..وەها سووک و ئاسان ئاوا ببم؟!
&

-

پەراوێز :بە گەڕانەوە بۆ دونیای ئەدەبیات و بە تایبەتی لە شیعری کالسیکی و هەم هی تازە و نوو ،لە
الیەن داهێنەرانی جوگرافیای جیاوازدا بەکارهێنانی "دەمامک یان دەمامکداری/قناع /ماسک" وەک یەکێک لە
ئامراز و کەرەستەکانە کە هەمیشە شاعیران پەنایان بۆ بردووە ،بە تایبەتی لەم سەردەمەدا کە سیمبول و
رەمزداری و هێما و خوازە بوون بە بەشێکی تۆکمە و داڕشتە لە ناوئاخنی شیعرەکاندا ،دەنێو چیرۆک و
رۆمانیشدا ئەم هەوڵە دەدۆزینەوە ،ئەوەشیان بەوە دێتە ئاراوە کە شاعیر و نووسەران دەگەڕێنەوە بۆ
مێژوو و میراتی فیکری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری دایان و باوان کە تیایدا کارەکتەر و فیگەرێک قەرز
دەکەین و کە خاوەن ناو و ناوبانگ و خەسڵەتی جیاواز بووبێت کە رۆحێکی مەزن و کاریزمای لە خۆی
گرتووە ،خاوەن پێگە و دەستەاڵتێک کە وەک رابەر و پەیامبەر و نموونەی بااڵ بووە لە چاوی ملیۆنەهاوە،
کەسایەتییەک کە توانیوییەتی 'رابردوو' بە 'هەنووکە' ببەستێتەوە ،بە واتا نموونەی کەسانی داهێنەر لە
بواری ژیانی رامیاری و مەزهەبی و کۆمەاڵیەتی و زانستی و فەرهەنگی ،کە تیایدا خودی شاعیر و
نووسەران دەبن بە هەڵگری هەمان خەون و ئەندێشە و فیکر و دۆخێکی تایبەتی و مرۆڤپەروەری،کە
ئەوەش رێگا خۆشدەکات کە بە ئاسانی و روون و رەوانییەوە پەیامی خۆمان بگەێنین بە خووینەران و
گوێگران کە ئەوەشیان بەکارهێنانی هەر هەموو سیحر و ئەفسوون و پەرجووی ئەو کەسانەن کە لە دێر
زەماندا ژیاون ،ئەوەیان لە باری ئیستاتیکی و جوانناسی و چێژ و ماریفەتێک بە خوێنەران دەبەخشێت کە
راڤە و لێکۆڵینەوە هەڵدەگریت ،بە واتا جێگۆڕكی و خۆخزاندنە ناو رۆحی کەسانێک کە مێژوو و یادەوەری
خەڵکی جاویدانی و نەمری کردوون ،لەم دۆخەدا ئەوەی پتر بەرجەستە و زیندووە و دیارە خودی شیعر
و دەقی ئەدەبی و تێکستەکەیە نەک داهێنەرەکان ،کە تیایدا کەسایەتی شاعیر و نووسەرەکە پاشەکشێ
دەکات و بگرە خۆی دەدەزێتەوە لەوەی راستەوخۆ ئێمە بدوێنێت ،لە ناوئاخنی ئەم دەقەدا کە دەیخوێننەوە
ئەمن هەوڵمداوە کە "نوح"ی پێغەمبەر نموونەی هەرە زیندووی ئەو گەمە دەمامکدارییەی من بێت بۆ ئامانج
و مەرامێک کە مەرجە خوێنەر خۆی بیدۆزێتەوە!

-

